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1. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

1. Az ajánlattétel benyújtása egyben az ajánlattételi felhívás következő 
dokumentumaiban megszabott feltételek ajánlattevő általi elfogadását is jelenti: az 
ajánlattételhez szükséges dokumentáció és a szerződéstervezet. A fent említett 
dokumentumok rögzítik a jelen ajánlati felhívás feltételeit, és kölcsönösen kiegészítik 
egymást. Ha a dokumentumok egymásnak ellentmondanak, az a dokumentum az 
irányadó, amely a szerződés tervezetének végén található záró rendelkezésekben 
megadott sorrendben előbbre van. 

2. Az ajánlat megtétele maga után vonja, hogy az ajánlattevő lemond a saját eladási, 
illetve munkavégzési feltételeiről. Az ajánlattevőt – amennyiben a szerződést elnyeri – 
az általa tett ajánlat a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köti.  

3. Az ajánlat benyújtása előtt az ajánlattevőnek minden szükséges intézkedést meg kell 
tennie az ajánlati felhívás tárgyköre és minősége, valamint az esetleges nehézségek 
értékelése érdekében. Az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő elismeri, hogy ismeri a 
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kockázatokat és eshetőségeket.  

4. Az ajánlat érvényességének időtartama, amely alatt az ajánlattevő köteles fenntartani 
az ajánlatában szerepeltetett valamennyi feltételt, az ajánlatok benyújtásának 
határidejétől számított 6 hónap.  

5. A szerződésre vonatkozó, ajánlattételhez szükséges dokumentáció és a szerződés 
tervezete a jelen pályázati felhívás mellékletét képezi. Az ajánlattételi dokumentáció 
meghatározza a csatolandó dokumentumokat, ideértve a gazdasági, pénzügyi, 
technikai és szakmai alkalmasságot igazoló iratokat is.  

6. A jelen ajánlati felhívás semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent az Európai 
Parlament részéről. Az Európai Parlament kötelezettségei kizárólag a nyertes 
ajánlattevővel kötött szerződés aláírásától érvényesek. Hasonlóképpen az ajánlat 
benyújtása nem jogosít fel a közbeszerzésben való teljes vagy részleges részvételre. 
Az Európai Parlament a szerződés aláírásáig leállíthatja a közbeszerzés odaítélésére 
irányuló eljárást anélkül, hogy a jelentkezők vagy ajánlattevők a felmerült kiadásokért, 
beleértve az esetleges utazási költségeket is, bármilyen kártérítésre igényt 
tarthatnának. E döntését az ajánlatkérő – adott esetben – indokolja, és az ajánlattevők 
tudomására hozza. 

7. Az esetleges ajánlattevőket írásban fogjuk tájékoztatni az ajánlatukkal kapcsolatos 
eredményekről. 

8. Az ajánlatok előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos kiadások az ajánlattevőket 
terhelik, és nem téríthetők vissza. 

9. Az ajánlatok az Európai Parlament tulajdonában maradnak. 

10. Az ajánlati felhívásra adott ajánlatok benyújtását követően sor kerül a személyes 
adatok (például név, cím, önéletrajz) rögzítésére és feldolgozására. Ezeknek az 
adatoknak a feldolgozása a természetes személyeknek a személyes adatok uniós 
intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendeletnek 
megfelelően történik. Eltérő rendelkezés hiányában a kérdésekre adott válaszok és a 
kért személyes adatok az ajánlattételi felhívás részletes előírásainak megfelelően az 
ajánlat értékeléséhez szükségesek, azokat kizárólag az Európai Parlament 
főtitkárához tartozó központi szolgálat, a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési 
Rendszer Osztálya (EMAS) dolgozza fel a fenti cél érdekében. Az ajánlattevő kérésre 
hozzáférhet személyes adataihoz és minden pontatlan vagy kiegészítésre szoruló 
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személyes adatát kijavíthatja. Az ajánlattevő személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatos kérdéseivel az Európai Parlament főtitkárához tartozó  központi 
szolgálathoz, a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer Osztályához 
(EMAS) fordulhat. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban bármikor 
fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz. 

2. EGYÉB INFORMÁCIÓK  

Azoknak az ajánlattevőknek, akik további tájékoztatást szeretnének kapni az ajánlati 
felhívás dokumentumaival kapcsolatosan, kérdéseiket írásban, a kérdések fogadására 
vonatkozóan az alábbi 3. pontban említett határidő előtt a következő címre emailt küldve 
kell feltenniük:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Kiegészítő információk kérésekor ne feledje el feltüntetni a következőket:  

EMAS-2020-001 

Az ajánlatkérő szerv a szóbeli és a határidőn túl érkező kérdéseket, továbbá a helytelenül 
megfogalmazott vagy megcímzett kérdéseket figyelmen kívül hagyja.  

A beérkezett kérdéseket és a megfelelő válaszokat az ajánlatkérő írásban továbbítja 
valamennyi ajánlattevő számára a lenti 3. pontban említett válaszadási határidő lejárta 
előtt.  

3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ELŐZETES ÜTEMTERVE 

A kérdések fogadásának határideje:    2020/06/17 

A válaszok elküldésének határideje:      2020/06/19 

Az ajánlatok benyújtásának határideje:   2020/06/23, 00.00 óra, éjfél  

Az ajánlatok felbontásának határideje:   2020/06/30 14.00 óra, éjfél 

A közbeszerzési szerződés odaítélésének valószínű időpontja: Július közepe 

A szerződés aláírása 2020. szeptember 

4. HELYSZÍNI SZEMLE – Nem alkalmazandó 

5. AZ AJÁNLATOK TARTALMA ÉS BENYÚJTÁSA 

Az ajánlatokat kizárólag írásban, az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén lehet benyújtani. 

Felhívjuk figyelmét ugyanakkor, hogy a munkanyelv az angol nyelv lesz. 

Ajánlatának tartalmaznia kell egy aláírt eredeti példányt, amelynek minden oldalát 
megfelelően és jól olvashatóan kell kitölteni annak érdekében, hogy a megfogalmazás és 
a számok tekintetében semmilyen kétely ne merülhessen fel.  

Az ajánlatot: 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 az ajánlattevő fejléces papírján kell benyújtani; 

 az ajánlattevőnek vagy szabályosan felhatalmazott képviselőjének kell aláírnia;  

 a közbeszerzési szerződés egészére kell benyújtani; 

 euróban kell megadni; 

 elektronikus másolatban USB-kulcson is be kell nyújtani. Az elektronikus másolatnak a 
papíron aláírt és benyújtott eredeti ajánlattal azonosnak kell lennie. 

Az Európai Parlament az ajánlattevőtől hiánypótlást kér a hiányos, olvashatatlan vagy nem 
a kért formátumban benyújtott ajánlatok vonatkozásában. 

Az ajánlat első részének a következő címet kell adni: 

„I – Adminisztratív rész” 

és a következő beillesztett szövegrészeket kell tartalmaznia:   

A beillesztett szövegrészek sorrendjét és számozását szigorúan be kell tartani.  

 Az „Alapszabályok – Csoportosulások” című 1. szövegrésznek (adott esetben) a 
következőket kell tartalmaznia: 

 A megbízott társaság – illetve gazdasági szereplők csoportosulása esetén az egyes 
társaságok – alapszabálya, székhelye, tőkeszerkezete, részvényesei és 
leányvállalatai, igazgatótanácsának összetétele, valamint a gazdasági szereplő jogi 
státuszát tükröző valamennyi egyéb hivatalos dokumentum.  

 A gazdasági szereplők csoportosulására vonatkozó, az ajánlattételi dokumentáció 
V. mellékletében szereplő adatlap megfelelően kitöltve, dátummal és aláírással 
ellátva, amennyiben az ajánlat benyújtója gazdasági szereplők egy csoportosulása.  

 Az „A kizárási kritériumokkal kapcsolatos igazoló dokumentumok” című 2. 
szövegrésznek a következőket kell tartalmaznia: 

Az ajánlattételi dokumentáció III. mellékletében ismertetett nyilatkozat.  

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozókat kíván foglalkoztatni, úgy a III. 
mellékletet – a Parlament kérésére – valamennyi alvállalkozónak ki kell töltenie. 
Nyertes ajánlat esetén minden fent említett dokumentumot – a Parlament 
kérésére – feltétlenül meg kell küldeni valamennyi javasolt alvállalkozónak is. Az 
ajánlattevőnek a VI. mellékletet ki kell töltenie az alvállalkozók tekintetében.  

 Az „A kiválasztási kritériumokkal kapcsolatos igazoló dokumentumok” című 3. 
szövegrésznek a következőket kell tartalmaznia: 

Az ajánlattételi dokumentáció III. mellékletében ismertetett nyilatkozat. A nyertes 
ajánlattevő az e mellékletben ismertetett valamennyi kiválasztási kritériumra köteles 
dokumentummal alátámasztott bizonyítékot szolgáltatni. 

Lásd az ajánlattételhez szükséges dokumentáció 15.1. pontját („Jogi és szabályozási 
alkalmasság”): 

Az ajánlattevő köteles megfelelni az alábbi feltételek közül legalább egynek:  
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(a) szereplés érdemleges szakmai nyilvántartásban vagy cégnyilvántartásban, kivéve 
a nemzetközi szervezeteket; 

(b) szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében rendelkezik 
olyan engedéllyel, amely igazolja, hogy a székhelye szerinti országban 
engedélyezett számára a szerződés végrehajtása, vagy meghatározott szakmai 
szervezet tagja. 

 

Lásd az ajánlattételhez szükséges dokumentáció 15.2. pontját („Pénzügyi és 
gazdasági alkalmasság”): 

- a szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó bizonyíték; 

- pénzügyi kimutatások (lezárt mérleg, eredménykimutatás és bármely más 
kapcsolódó pénzügyi információ) vagy ezek kivonatai, az utolsó három évre vagy 
annál rövidebb időszakra, amelyre vonatkozóan a számlákat lezárták;  

- kimutatás a teljes forgalomról és a szerződés hatálya alá tartozó szakterületen 
realizált forgalomról legfeljebb a rendelkezésre álló legutóbbi három pénzügyi év 
vonatkozásában. 

 

Lásd az ajánlattételhez szükséges dokumentáció 15.3. pontját („Technikai és szakmai 
alkalmasság”): 

 – az elmúlt három évben nyújtott főbb szolgáltatások felsorolása, feltüntetve azok 
összegeit, dátumait és megrendelőit (akár állami, akár magánmegrendelőről van 
szó), amihez felkérésre az ügyfelek által tett nyilatkozatot kell csatolni. 

– a vonatkozó környezetvédelmi és minőségirányítási rendszerek létrehozásának 
és/vagy tanúsításának igazolása a specifikáció 15.3. pontja szerint.  

 

Az ajánlat második részének a következő címet kell adni: 

„II – Technikai rész” 

és a következő beillesztett szövegrészeket kell tartalmaznia:   

A beillesztett szövegrészek sorrendjét és számozását szigorúan be kell tartani.  

 A „Technikai dokumentáció” című 1. szövegrésznek a következőket kell 
tartalmaznia: 

 A technikai szempontokkal kapcsolatos valamennyi olyan dokumentáció, amelynek 
benyújtását az ajánlattevő szükségesnek ítéli. 

 Az „A termékek eredete – Szabványok – Szolgáltatók” című 2. szövegrésznek a 
következőket kell tartalmaznia: 

 a szerződés teljesítéséhez használt termékek származási országával kapcsolatos 
információkat; 

 azon szabvánnyal (szabványokkal) kapcsolatos információkat, amely(ek)nek e 
termékek megfelelnek; 
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 a termékek forgalmazóinak és/vagy szállítóinak nevét és címét, amennyiben ők is 
közreműködnek a szerződés teljesítésében. 

A dokumentáció harmadik részének a következő címet kell adni: 

„III – Pénzügyi rész” 

és egyetlen olyan beillesztett szövegrészből fog állni, amely tartalmazza az ajánlattétel 
pénzügyi szempontjával kapcsolatos valamennyi dokumentumot, az ajánlat teljes 
összegét, és adott esetben az árjegyzékkel ellátott egységárakat. 

A beillesztett szövegrészek sorrendjét és számozását szigorúan be kell tartani.  

 

6. HATÁRIDŐK ÉS AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI 

1. Az ajánlatok benyújtásának határideje brüsszeli idő szerint: 2020.06.23, 00.00, éjfél.  

2. Az ajánlat benyújtható: 

a)  postai úton ajánlott küldeményben vagy azzal egyenértékű módon, vagy 
futárszolgálattal az alábbi címre legkésőbb a fent jelzett határidőig postára adva, 
amit a postai bélyegző dátuma vagy a feladóvevényen feltüntetett dátum igazol:  

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brussels 

 KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI ÉS HITELESÍTÉSI RENDSZER 

OSZTÁLYA (EMAS) 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  vagy átadhatók személyesen vagy képviselőn keresztül a Postaszolgálatnak 

(Official Mail Unit) legkésőbb a brüsszeli idő szerinti, fent jelzett határidőig. Az 
ajánlat benyújtását az Európai Parlament Postaszolgálatának két példányban 
keltezett és aláírt átvételi elismervénye tanúsítja. Az ezen feltüntetett dátum és 
időpont igazolja az átadás napját. Az ajánlatok átvételét végző Postaszolgálat 
nyitvatartási ideje: 

hétfőtől csütörtökig 9.00-től 12.00-ig és 14.00-től 17.00-ig, 

illetve pénteken 9.00-től 12.00-ig. 

szombaton és vasárnap, valamint az Európai Parlament következő munkaszüneti 
napjain zárva: május 1, 21, 22. és június 1. 

Az Európai Parlament nem tudja garantálni az oly módon továbbított ajánlatok  
átvételét, amelyek beérkezése a Postaszolgálat fent említett nyitvatartási idején kívül 
esik. 
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Az Európai Parlament nem tartozik felelősséggel azért, hogy nem tájékoztatta az 
ajánlattevőket a Postaszolgálat nyitvatartási idejének az ajánlattételi felhívással 
kapcsolatos dokumentáció megküldése óta bekövetkezett változásairól. Az 
ajánlattevők saját felelőssége az ajánlat saját kezű benyújtása előtt tájékozódni a 
meghirdetett nyitvatartási idők érvényességéről. 

3. A fenti a) és b) pontban említett beküldési határidőn túl benyújtott ajánlatok nem 
fogadhatók el. 

4. Az ajánlatok bizalmas kezelése és sértetlensége érdekében a küldeményt két 
borítékba kell csomagolni. Mindkét borítékot le kell zárni. Az ajánlattevő a 
dokumentáció VIII. melléklete alapján eljárva megkönnyíti ajánlatának eljuttatását az 
Európai Parlament illetékes szervezeti egységéhez. A belső és a külső borítékon a 
következőket kell feltüntetni:  

 a címzett szervezeti egység nevét és címét: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI ÉS HITELESÍTÉSI RENDSZER 

OSZTÁLYA (EMAS) 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 az ajánlati felhívás azonosító száma: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 és az alábbi szöveg: 

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON 

Az ajánlat méretének tekintetében a „boríték” kifejezés alatt csomag, kartondoboz, doboz 
is értendő; A csomagolás méretének a lehető legjobban kell illeszkednie a benne található 
iratokéhoz. 

Az ajánlattevőknek a küldemény csomagolásától függetlenül minden esetben ügyelniük 
kell az ajánlatuk továbbítására használt borítékok és a csomagolás minőségére annak 
érdekében, hogy az ajánlattétel ne elszakadva érkezzen be, mivel így már nem 
garantálható bizalmas kezelése és sértetlensége. 

Öntapadós borítékok alkalmazása esetén azokat ragasztószalaggal le kell zárni, és a 
feladónak úgy kell aláírnia, hogy aláírása érintse a ragasztószalagot és a borítékot is. A 
feladó aláírásának tekintendő kézírásos kézjegye vagy cégszerű aláírása és bélyegzője is. 

Azon ajánlatok, amelyek tartalmának bizalmassága az ajánlatok együttes felbontása előtt 
sérült, automatikusan visszautasításra kerülnek. 

A külső borítékon is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét vagy vállalata cégnevét és pontos 
címét, amelyen értesítést vár az ajánlatával kapcsolatos döntésről. 

7. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 
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Az ajánlatok felbontására 2020.06.30-én 14.00-kor Brüsszelben kerül sor.  

Kérjük, hogy azok az ajánlattevők, akik jelen kívánnak lenni az ajánlatok felbontásánál, 
legkésőbb az ajánlatok felbontása előtt két munkanappal, az alábbi e-mail címen jelezzék 
ezen szándékukat az ezen közbeszerzési eljárás kezeléséért felelős osztálynak:  
emas.tenders@europarl.europa.eu 

Csak két képviselő személy vehet részt. [kitöltendő] a közbeszerzés lefolytatásáért felelős 
szolgálat számára [kitöltendő dátum]-ig, és részvételüket [kitöltendő] főre korlátozva. Az 
ajánlatok felbontásában részt vevő személyek nevét a fenti közleményben kell feltüntetni. 

8. ÉRTESÍTÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL 

Az összes olyan ajánlattevőt, aki az értékelés során kiesett, az Európai Parlament egy 
időben és egyénileg, elektronikus úton értesíti arról, hogy ajánlatát nem választották ki. A 
Parlament minden esetben közli az elutasítás okát, illetve a lehetséges fellebbezési módot. 

Az Európai Parlament az elutasításokról szóló értesítésekkel egy időben értesíti a 
szerződést elnyerő ajánlattevőt a szerződés odaítéléséről szóló határozatról, 
hangsúlyozva, hogy az önmagában nem jelent kötelezettségvállalást az intézmény 
részéről. A szerződést csakis  

 az elutasításra és az odaítélésre vonatkozó határozatokról szóló értesítések 
egyidejű megküldését követő naptól számított 15 naptári nap elteltével lehet aláírni 
abban az esetben, ha a fent említett értesítés postai úton történik, illetve 

 10 naptári nap elteltével abban az esetben, ha a fent említett értesítés elektronikus 
úton történik.  

Az odaítélésről szóló határozat bármely esetben csak akkor válik véglegessé, ha a 
kiválasztott ajánlattevő minden bizonyítékot benyújtott az ajánlattételhez szükséges 
dokumentáció 14. és 15. pontjában előírt kizárási és kiválasztási kritériumokat illetően, az 
Európai Parlament pedig elfogadta azokat. A bizonyítékok elfogadásáról írásbeli értesítést 
küldenek és a kiválasztott ajánlattevő ennek birtokában írhatja alá a szerződést a 15 (illetve 
adott esetben 10) naptári nap elteltével. 

Minden olyan elutasított ajánlattevő, aki nincs a kizárásra okot adó helyzetek egyikében 
sem és akinek ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumoknak, írásos formában, e-
mailben kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlata elutasításának okairól. Csak azok az 
ajánlattevők kérhetnek tájékoztatást a kiválasztott ajánlat jellemzőiről és előnyeiről, illetve 
a győztes ajánlattevő nevéről, akik elfogadható ajánlatot tettek. Ugyanakkor el lehet 
tekinteni bizonyos elemek közlésétől, ha az akadályozza a jogszabályok alkalmazását, 
ellentétes a közérdekkel, sérti valamely állami vagy magánvállalat jogos kereskedelmi 
érdekeit, illetve sérti a köztük fennálló jóhiszemű piaci versenyt. 

9. AZ ELJÁRÁS FELFÜGGESZTÉSE 

Szükség esetén, az eredmény kihirdetése után és a szerződés aláírása előtt, az Európai 
Parlament kiegészítő vizsgálat érdekében felfüggesztheti a szerződés aláírását abban az 
esetben, ha a vesztes vagy sértett ajánlattevők által benyújtott kérelmek, észrevételek vagy 
bármely más megalapozott információ ezt indokolja. Az említett kérelmeket, észrevételeket 
vagy információkat az elutasításról és az odaítélésről szóló, egyidejű értesítések 
másnapjától, vagy adott esetben az odaítélésről szóló értesítés közzétételétől számított 
tizenöt naptári napon belül kell benyújtani. Felfüggesztés esetén a felfüggesztésről szóló 
határozat kiadásától számított három munkanapon belül valamennyi ajánlattevőt értesítik. 
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Az eljárás felfüggesztéséhez kapcsolódó kiegészítő vizsgálatokat követően az Európai 
Parlament megerősítheti vagy módosíthatja az odaítélésről szóló határozatát, vagy adott 
esetben megszüntetheti az eljárást. E döntését az ajánlatkérő indokolja, és írásban 
valamennyi ajánlattevő tudomására hozza. 


